Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Številka: 501-01-11/2019/5
Ljubljana, 4. 11. 2019

EPA 833-VIII

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je na podlagi drugega
odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno
prečiščeno besedilo, 95/09 - odl. US in 21/13 - ZFDO-F in 81/18-odl. US) ter 20.
člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in
26/15), pripravila
Mnenje
k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti
(ZZDej-L) – skrajšani postopek

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je na 30. seji 29. 10. 2019
obravnavala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni
dejavnosti (ZZDej-L), ki ga je v obravnavo Državnemu zboru po skrajšanem postopku
predložila Vlada Republike Slovenije.
Komisija predlog zakona podpira.
Komisija ugotavlja, da se s predlogom zakona ureja posebne licence za strokovno
področje za zaposlene iz prvega odstavka (medicinske sestre in medicinske tehnike)
in drugega odstavka (zdravstvene tehnice in zdravstveni tehniki in tehnice
zdravstvene nege in tehniki zdravstvene nege) 38. člena Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju: ZZdej-K), ki so zaključili
izobraževanje po srednješolskem strokovnem izobraževalnem programu zdravstvena
nega (zadnji vpis 81/82) in so na podlagi izvajanja aktivnosti in kompetenc
diplomiranih medicinskih sester pod zakonsko določenimi pogoji v skladu z ZZDej-K
upravičeni do nadaljevanja opravljanja navedenih aktivnosti in kompetenc na
delovnem mestu diplomirane medicinske sestre.
V skladu z ZZDej-K naj bi poklicni profili v zdravstveni negi, navedeni v prvem
odstavku 38. člena ZZDej-K, ki so in še opravljajo specifična dela, ki sicer spadajo v
delokrog diplomiranih medicinskih sester, licenco iz sedmega odstavka 64. člena
ZZDej-K pridobili v roku dveh let od uveljavitve zakona. Navedeni rok se z novelo
zakona podaljšuje na tri leta, saj se je zaradi zamika sprejetja dokumenta Poklicne
kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege rok za pridobitev
licence skrajšal le na nekaj mesecev. S podaljšanjem roka bodo torej upravičenci do
pridobitve licence lahko nosilcu javnih pooblastil predložili kakovostnejše in popolne

vloge za pridobitev licence za strokovno področje (rok za izdajo licenc je 17. 12.
2020).
S predlagano spremembo naj bi se po pojasnilih predlagatelja zagotovilo
transparentnost med izvajalci v zdravstveni negi in jasno ločilo tiste, ki so bili na
delovna mesta diplomiranih medicinskih sester razporejeni na podlagi delovnih
izkušenj, vezano na posamezne segmente poklicnih kompetenc in aktivnosti
diplomiranih medicinskih sester, in tiste, ki so bili na delovno mesto diplomirane
medicinske sestre zaposleni na podlagi doseganja ustrezne formalne izobrazbe v
skladu z Direktivo 2005/36/ES in Direktivo 2013/55/EU in na tej podlagi pridobljenih
poklicnih kvalifikacij. Tistim, ki ne izpolnjujejo formalne izobrazbe, se bo torej
zagotovilo primerljivo plačilo za primerljivo delo, na podlagi priznavanja z delom
pridobljenih poklicnih kompetenc.
Komisija je bila seznanjena, da vse predlagane zakonske spremembe in dopolnitve
podpira tudi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, ki je nosilec javnih
pooblastil na področju izdaje licenc za strokovna področja. Zbornica-Zveza je komisiji
poročala, da je že pripravila Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o registru in
licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, v katerem bodo po
novem opredeljena tudi strokovna področja, v okviru katerih se bo izdajalo navedene
licence.
Komisija predlagane spremembe in dopolnitve ZZDej podpira in ugotavlja, da bodo
doprinesle k bolj jasni ureditvi področja licenc v zdravstveni negi, saj se prav na
podlagi licenc posameznikom dovoljuje samostojno opravljati delo na posameznem
segmentu zdravstvenega varstva, kar je v tesni povezavi s kakovostjo in varnostjo
opravljenih zdravstvenih storitev. Komisija podpira tudi podaljšanje roka za pridobitev
licence za strokovno področje, saj je do precejšnjega skrajšanja časa, ki je na voljo
do izteka trenutno veljavnega roka, prišlo zaradi zamud pri implementaciji določb
ZZDej-K in ne na strani potencialnih upravičencev do pridobitve licence za strokovno
področje.
Komisija je bila seznanjena, da je bil 28. 10. 2019, na pobudo predstavnika interesov
zdravstva v Državnem svetu, državnega svetnika mag. Petra Požuna, sklican
sestanek več kot 30-ih deležnikov, ki delujejo v sistemu zdravstvenega varstva, in
sicer na temo zagotavljanja dovoljšnjega števila ustreznih kadrov v zdravstveni in
babiški negi v Republiki Sloveniji. Na slovenskem trgu delovne sile namreč
primanjkuje tako medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov kot bolničarjev. Na
sestanku so predstavniki sindikatov v zdravstveni in babiški negi opozorili, da
nekateri javni zdravstveni zavodi določb 38. člena ZZDej-K (še) ne izvajajo. Ker lahko
slednje med zaposlenimi, ki jih že tako primanjkuje, povzroča nepotrebno
nezadovoljstvo in jih demotivira, hkrati pa lahko predstavlja podlago za težave z
inšpekcijskimi nadzori in nepotrebnimi finančnimi obremenitvami sistema zaradi
morebitnih kazni zaradi očitnih kršitev zakonodaje, komisija poziva pristojno
Ministrstvo za zdravje, da čim prej ukrepa. Predlaga, da javne zdravstvene zavode,
katerih ustanovitelj je, pozove k striktnejšemu izvajanju določb 38. člena ZZDej-K
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oziroma naroči predstavnikom Vlade Republike Slovenije v svetih navedenih
zavodov, da obravnavajo poročila o implementaciji 38. člena ZZDej-K.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije mag. Peter Požun.
Sekretarka komisije
mag. Nuša Zupanec, l. r.

Predsednik komisije
mag. Peter Požun, l. r.
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